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Gelecek Tarihin Konusu Olabilir mi ya da Gelecek Tarih lminin
Kapsamına Nasıl Girebilir? 

-Ni deli Kadı Ahmed’in el-Veledü’ - efîk’inde Tarihin Kapsamı ve 
Hedefi- 

Ali Ertu rul1

Anadolu Selçukluları döneminden bahseden çok fazla yerli tarihî kayna a
sahip de iliz. Var olanları içinden de yazarının tarih tasavvuru ya da metodoloji-
sine dair nitelikli bir tanımlama yapmaya yarayacak bilgi kırıntılarını dev irmek 
pek mümkün de ildir. Genel olarak Farsça muhtasar slâm tarihi yazıcılı ının
muahhar bir numunesini te kil eden Ni deli Kadı Ahmed’in el-Veledü’ - efîk ve’l-
Hâfidü’l-Halîk adlı eseri ise, bu bakımdan bizlere bir hayli malumat sunar. Muh-
temelen eserin yazılı  gayesi ve dönemindeki tarih-nasihat karı ımı melez tarihçi-
li in etkisiyle de irtibatlı olan bu bilgi yı ını, eserin muhtelif yerlerinde da ınık
bir vaziyettedir. Bununla birlikte mukaddimede sunulan malumat ile tarih fenni-
nin er î ve aklî yönleriyle ilgili bahis, bir bütün olarak eserin kapsamı, içeri i,
i levi, faydası, amacı ve hedefine dair bir fikir olu turacak mahiyettedir. imdi
“Anadolu Selçuklularına Dair Bir Kaynak: Ni deli Kadı Ahmed’in el-Veledü’ - efîk ve’l-
Hâfidü’l-Halîk’ı” adıyla yapmı  oldu umuz doktora çalı mamız neticesi ortaya 
çıkan Kadı Ahmed’in tarih tasavvuruna dair bu malumatı de erlendirmeye geç-
meden önce, onun hayatına ve eserine de inmeye çalı alım.

1. Ni deli Kadı Ahmed’in Hayatı ve el-Veledü’ - efîk adlı Eseri 

Kadı Ahmed, Harbendiyye cümlesinden ve Ke’andiyye Türkmenlerinden 
olan ailesinin Türkistan’daki Hoten ehrinden2 Anadolu’ya gelmi  oldu unu
söyler. Muhtemelen hicrî 600 (m. 1203) senesi civarında gerçekle en bu hicret 
sonrasında dedesi Kadı Cemâleddin Muhammed b. el-Hasan Hotenî (ö. 
647/1249), Anadolu Selçuklularının hizmetine girerek bir ara Kastamonu hava-
lisinde kadı olarak vazife yapmı  ve çok geçmeden de geni  yetkileri bulunan 
yüksek makamlara eri mi tir.3 Zamanla siyasette de nüfuzlu hale gelen 
Cemâleddin Hotenî, torunu Kadı Ahmed’in ifadesine göre, 643/1245 yılında 
vefat eden Sultan Gıyâseddin Keyhüsrev’in vasiyeti üzerine, Sultan’ın o ulları
zzeddin Keykâvus ve Rükneddin Kılıç Arslan’ın vezirli ini ve atabekli ini üst-

lenmi  ve ülkeyi ikiye bölerek bunlar arasında taksim etmi tir. Ancak daha sonra 
karde ler arasında çıkan sava ta Konya yolu üzerindeki Sultan Alâüddin Hanı
mevkiinde katledilerek buradaki Dânendegân mezarlı ına defnedilmi tir.4

1 Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ö retim Üyesi 
2 Kadı Ahmed Nekîdî, el-Veledü’ - efîk ve’l-Hâfidü’l-Halîk, Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü, 
No: 4518, v. 17b, 130b, 162b. Ayrıca bkz. v. 2b, 119b, 132b, 149b, 297a.  
3 Aziz b. Erde ir Esterâbâdî, Bezm u Rezm, ne reden: Köprülüzâde Mehmed Fuad Bey, stanbul 
1928, s. 44-45 / Türkçeye tercüme: Mürsel Öztürk, Ankara 1990, s. 53; bn Bîbî, el-Evâmirü’l-
Alaiye fi’l-Umuri’l-Alaiye, tsh. Jale Müttehidîn, Tahran 1390/2011, s. 512-513 (ayrıca bkz. s. 493, 
507, 516) / Türkçeye tercüme: Mürsel Öztürk, c. II, Ankara 1996, s. 120-121 (ayrıca bkz. c. II, 
100, 115, 124). 
4 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 132b, 149a. 



Kadı Hotenî’den sonra Bedreddin brahim Hotenî ve Zeyneddin Nû î
adındaki iki o lu aileyi temsil etmi lerdir. Bunlardan amca Bedreddin Hotenî’nin 
675/1276 yılı civarında Ermenek vilayetinin emirli ini ve komutanlı ını
(serle kerî/sipehdâr) yaptı ı bilinmektedir.5 Baba Zeyneddin Nû î’nin ise 44 
ya ında iken, 698/1298 yılında, zehirli keskin bir kılıcın açtı ı yara neticesi vefat 
etti ini bizzat o lu Kadı Ahmed kaydeder.6

Eserinde kendini daha ziyade “bende” ve “müellif” sıfatlarıyla veya bunla-
rın her ikisiyle tarif etmeyi uygun bulan Kadı Ahmed, hicrî 700 (m. 1300) yılının
ba ında 15 ya ında oldu unu söyler7; h. 702 yılında da 17 ya ına girdi ini8 dile 
getirerek bu tarihi te’kid eder. Bu durumda müellifimizin 685/1286 senesinde 
dünyaya gelmi  olması gerekir. lk e itimini muhtemelen Ni de’nin nahiyelerin-
den olan Malâkopiye (bugün Nev ehir’e ba lı bulunan Derinkuyu)’de Mevlâna 
Kemâleddin Nekîdî’den almı tır.9 Yine o çocukluk günlerinde, eyh-i Azam 
Zahîrüddin Yusuf b. Ebi’l-Mecd el-Kayserî’yi görmü , ancak onun zikir, hırka, 
sohbet ve nefeslerinden istifade etmesi mümkün olamamı tır.10 Bununla birlikte 
gençlik yıllarının ba langıcından itibaren Mevlâna Necmeddin sfehânî’nin, 
Mevlâna erefüddin Mavsilî’nin, Nâsırüddin irazî’nin, eyh emseddin’in ve 
Kutbeddin Ali Heraklî’nin sohbet ve meclislerinde bulunmu tur.11 Yine ilk 
gençlik dönemi olarak tabir etti i delikanlılık ça ında da, Ni de’ye gelen Konya 
kadısı Rükneddin Mâzenderanî’yi görmü ; onun, Lûlüve Madeni dârü’l-
kazasında görevli emseddin Müderris ile mirac hadisesi üzerine yapmı  oldu u
tartı maya ahitlik etmi tir.12 15 ya ında Malâkopiye’den Ni de’ye döndü ünde
ise Hâce Hüdavend Nizâmeddin, eyh Muzafferüddin ve üzerinde babasından 
fazla hakkı oldu unu söyledi i Ahmed b. Ali ile mülâki olmu  ve bu sonuncu-
sunun evinde ve daha sonraları da zâviyesinde kalmı tır.13 Kendilerine izafe 
olunan sıfatlar dikkate alındı ında Mevlâna erefüddin Osman b. el-Hasan 
Nekîdî14 ve Mevlâna brahim b. Ahmed b. Muhammed Mavsilî15‘nin de müelli-
fimizin e itim ve ö retiminde önemli bir yeri oldu u görülür.

Kadı Ahmed’in 702/1302 senesinde, 17 ya ındayken, evlilik yoluyla kendi-
leriyle akrabalıkları bulunan16 Hüsâmüddin el-Hüseyin b. Cemâlüddin Habîb 
Kayserî’nin yanında, muhtemelen Kayseri’deki dârü’l-kazada divitdarlık vazife-
siyle i e ba ladı ını biliyoruz.17 O bu görevden azledildikten sonra babasının

5 bn Bîbî, el-Evâmirü’l-Alaiye, s. 591 / Türkçe tercüme: c. II, s. 202-203; Aksarayî, Müsâmeretü’l-
Ahbâr ve Müsayeretü’l-Ahyar, ne reden: Osman Turan, Ankara 1944, s. 111 / Türkçeye tercüme: 
Mürsel Öztürk, Ankara 2000, s. 85-86.  
6 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 102b. Ayrıca bkz. 127a.  
7 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 94b.
8 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 151a.
9 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 117b.
10 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 118b. Ayrıca bkz. v. 119b.
11 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 118b. Ayrıca bkz. v. 7a, 95a-95b, 119a, 281a.  
12 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 281a.
13 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 117b. Ayrıca bkz. v. 289b, 297b.  
14 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 106b.  
15 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 95a.  
16 Esterâbâdî, Bezm u Rezm, s. 44-45 / Türkçe tercüme: s. 53. 
17 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 151a-b, 234a. Ayrıca bkz. v. 95a.  



mezarının bulunması ve kendi do um yeri olması cihetiyle Ni de’ye dönmü  ve 
buraya yerle meyi kendisi için uygun görmü tür.18 Muhtemelen bir müddet 
sonra da Mevlâna Bahâüddin’in tavassutu ile kadı olarak atanmı  ve birkaç kez 
azledilmi se de eserini yazdı ı 733/1333 senesine kadar bu görevi sürdürmü -
tür.19

fadelerinden anladı ımız kadarıyla Selçuknâme20 isimli ba ka bir eserin de 
yazarı olan Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk adlı kitabını yazmak için 733 yılı ortala-
rında, 48 ya ında iken Nizâmüddin Ahmed b. Ali’nin zâviyesine çekilmi , bura-
da 6 ay emek sarf ederek bir müsvedde ortaya çıkarmı  ve bunu da 13 Zilhicce 
733/25 A ustos 1333 tarihinde temize çekmi tir.21 Ancak el-Veledü’ - efîk’te 1 
Muharrem 734/12 Eylül 1333 gibi bir tarihin yer alması22, müellifin eserini ta-
mamlamasına ra men bazı hususları araya sıkı tırdı ına delalet eder. Kadı
Ahmed’le ilgili olarak elimizde ba ka herhangi bir bilgi bulunmadı ından bu 
tarih aynı zamanda onun muhtemel vefat tarihi olarak da kaydedilebilir.23

Tarih ilmine kar ı nefsinde uyanan ilgi ve heves neticesi â ık ya da susamı
bir ki i gibi kıvranıp dururken, bizzat Hak Te âlâ’nın yönlendirmesi24 ve yapmı
oldu u istihare ve isti areler25 üzerine bir tarih kitabı yazmaya karar veren Ni -
deli Kadı Ahmed, gelip geçmi  kimselerin haberlerini, “bana cevâmi’u’l-kelîm (özlü 
söz söyleme gücü) verildi” ve “kelâm bana gayet kısa tutuldu” diyen Hz. Muhammed’in 
üslûbu gibi, îcazlık (kısalık) kalıbıyla ve i’câzlık (e sizlik) sanatıyla, ihtisâr ivesine
uygun olarak kısa cüzler hâlinde26, dev irmek (iltikadî)27 ve birbiriyle uyumlu 
olarak ardarda getirmek (telfîkî)28 sûretiyle kaleme almaya çalı mı tır. Pek çok 
yerde atıfta bulundu u ve kendisine müstakil bir bölüm tahsis etti i Hz. Mu-
hammed vesilesiyle de eserini a ır (kaba) olmaktan uzak bir a ırlıkla süslemi 29

ve böylece hem onun efaatine hem de Allah’ın rahmetine müstahak olmak30

istemi tir. 

18 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 156a. Ayrıca bkz. v. 5a.  
19 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 71a, 71b, 114a, 130b.
20 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 140b, 141a. Kadı Ahmed’in yazdı ını söyledi i Selçuknâme adlı
esere bugüne kadar tesadüf edilemedi i gibi, Selçuklu tarihini bahis mevzuu eden sonraki bir 
kaynakta da böyle bir esere herhangi bir atıf söz konusu de ildir.
21 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 297a-b. Ayrıca bkz. v. 5a.
22 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 56a.
23 Ni deli Kadı Ahmed’e ve ailesine dair daha fazla bilgi için bkz. Ali Ertu rul, Anadolu Selçukluları
Devrinde Yazılan Bir Kaynak: Ni deli Kadı Ahmed’in el-Veledü’ - efik ve’l-Hafidü’l-Halik’i, D.E.Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamı  Doktora tezi), zmir 2009, c. I, s. 72-104. Ayrıca bkz. 
Ali Ertu rul, “ mam Ebû Hâmid el-Gazzâlî’nin Anadolu’daki Torunları”, Cumhuriyet Üniversitesi 
lâhiyat Fakültesi Dergisi, XVI/2, Sivas 2012, s. 668-672. 

24 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 2b.
25 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 4b. Ayrıca bkz. v. 7a, 141a, 173a. 
26 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 4b. Ayrıca bkz. v. 5a, 7a, 7b, 9b, 16a, 35b, 43b, 96a, 116a, 
121a, 122b, 139a, 140a, 141a, 157b, 159a, 173a, 186a, 216b, 217a. 
27 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 2b, 116a, 152a, 258a, 283a.
28 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 155b, 297a. Ayrıca bkz. v. 117a-b, 120b. 
29 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 4b.
30 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 1b, 201b-202a.



Kadı Ahmed, muhtemelen gelene in de tesiriyle eserini yazmaktaki asıl
maksadın, kâinatın hedefi ve Kur’ân’ın nâzil olmasının sebebi gibi Peygamberin 
vücûduyla sûret ve mana bakımından yek vücût olmak oldu unun altını çizmi ;
bunun dı ındaki di er maksatların tâlî oldu unun bilinmesini istedi ini31 bilhassa 
vurgulamı tır. Bu hedefi ve kum taneleri adedince olan di er faydaları cihetiyle 
kitabının, ahirette yarar sa layacak güzel bir amel ve Allah indinde de erli bir 
azık; kendisinden sonra gelecek kimseler için de sıkıntıyı gideren, ifa veren, kin 
ve nefreti izâle eden bir hayır oldu unu32 belirtmi tir. 

Bu uhrevî hedefinin yanında daha özel bir sebep, bir baba olarak o lu 
Kemâl Hatîb’in tahsiline katkıda bulunmak ve büyük o lu Muhammed’in ıslah
olmasını sa lamak33, yani eserin isminde de dı a vurdu u üzere (el-Veledü’ - efîk 
ve’l-Hâfidü’l-Halîk, yani efkatli Çocuk ve Ahlaklı Torun) çocuklarının ahlaklı ve 
ilme meraklı ki iler olarak yeti mesine kitap yazmak gibi farklı bir yolla hizmet 
etmek34 istemesidir. Bunun için hâl-i hâzırdakinden daha dar kapsamlı ve tarih 
eksenli sâde bir eser kaleme almaya niyet etmi ; ancak bir kere ba layınca Hakk 
Te’âlâ’nın lütfuyla “lisanın çözülmesi, beyânın cezbi ve parmak uçlarının sürati neticesi”35

kendini yazmaktan alamayarak muhtelif konulardan olu an hacimli ve üslûbu 
a ır bir eser vücuda getirmi tir. el-Veledü’ - efîk’in ba langıcında var olan talim-
terbiyeye dair bu endi e, üslubuna da yansımı ; kabul görmü  mevcut bilgi biri-
kiminin muhtasar olarak sa lıklı bir ekilde aktarılmasını, konuların ansiklopedik 
ve didaktik bir tarzda ancak mesaj yüklü bir ekilde kaleme alınmasını do ur-
mu tur.

Bu niyet ve kaygılarla yola koyulan Kadı Ahmed, Arapça eserlerden tercü-
me ile olu turdu unu belirtti i36 “el-Veledü’ - efîk ve’l-Hâfidü’l-Halîk” ( efkatli 
Çocuk ve Ahlaklı Torun) adlı kitabını, peygamber kıssaları, Acem melikleri ve 
Yunan filozofları tarihi (9a-71b), slâm tarihi (72a-156a), fizikî ve felekî co rafya 
ile kıyamet ve âhiret ahvaline dâir bahisler (157b-198b), Hz. Muhammed’in 
sîreti, emâili, ahlakı ve fazileti (201b-256a) ve kelam ile ilgili meseleler (257b-
298a) olmak üzere be  cilde/bölüme ayırmı tır. Eserdeki Arapça olan birinci 
mukaddimeden konuların içeriklerini; Farsça olan ikinci mukaddimeden (2b-9a) 
de, kitabın dönemin lhanlı sultanı Ebû Sa’îd Bahadır Han’a ve veziri 
Giyasüddin (vezir Re idüddin Fazlullah’ın o lu)’e ithaf edildi i ö renilebilir.  

2. Ni deli Kadı Ahmed’in Tarih Tasavvuru 

Tarih ilmini, “ilimlerin padi ahı”, di erlerini ise “re âyâ” (halk) gibi gören37 ve 
onu “ilimlerin en ereflisi ve en beli i”38 olarak kabul eden Kadı Ahmed, bu büyük 
ve erefli ilmin zamanında itibarını kaybetti ini39 fark etmi  ve üstâdı

31 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 5a. Ayrıca bkz. v. 72a, 201b.
32 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 1b. Ayrıca bkz. v. 159a.
33 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 55b-56a, 297a. Ayrıca bkz. v. 133b, 136a/h, 296b, 297b. 
34 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 1b. Ayrıca bkz. v. 2b, 4b.
35 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 297b. Ayrıca bkz. v. 2b-3a, 4b, 173a, 201b, 202a, 296b. 
36 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 1b. 
37 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 7a.  
38 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 6b.  
39 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 5a.  



emseddin’e de danı arak40 kendini geçmi i aktararak fikretmeyi mümkün kı-
lan41 ve hâli zabtederek unutulmaktan koruyan42 tarih fennini mütalaa etmeye 
adamı tır. Bu ilgi ve alakası neticesinde, bir gün kendini bu fennin fasıllarını
tertip ederken bulmu 43; kendi ifadesiyle, uzun bir hazırlık evresinden sonra 
uygun bir üslup ve sa lam bir bakı  açısıyla tefsir, hadis, tarih, kıssa, siyer ve 
edebiyat gibi alanlara ait pek çok kitabtan tarihle ilgili malumatı44 dev irerek gizli 
eyleri ortaya çıkartmaya ve hüner sâhibi olmayan kimselere iyilikte bulunmaya45

matuf muhtasar bir tarih eseri kaleme almı tır. 
Yazmı  oldu u bu kitabı ba langıçta mazi ve hâlin tarihi olan kıssa ve tarih 

fenlerine46 mahsus kılmak istemi ; ancak yapmı  oldu u isti areler neticesinde47

eserine bir kaç bölüm daha eklemek durumunda kalmı tır. Yukarıda bir önceki 
kısımda da ifade etti imiz gibi, evvela okuyucunun evvel ile âhir arasındaki farkı
kavrayabilmesi için “biz evvelkilerin âhirleriyiz” diyen öncekilerin ulusu ve son-
rakilerin ilki (evvelü’l-evvelîn ve’l-âhirîn)48 Hz. Muhammed’i merkeze alarak bir 
taksime gitmi  ve kitabının ilk bölümünde Âdem-i Safâ’dan Muhammed-i 
Mustafâ’ya kadarki genel olarak peygamberler tarihi denilen kıssalardan mürek-
kep evvellerin ya da mütekaddimûnun tarihini ele almı tır. kinci bölüme Hz. 
Muhammed’in Medine’ye hicreti, yani hicrî takvimin ba langıcıyla giri  yapmı ;
âhirlerin ya da müteahhirûnun tarihini kendi dönemine kadar, yani hâlin tarihine 
kadar getirmi tir. Fizikî ve felekî co rafyaya mahsus konuları i ledi i üçüncü 
bölümün ilk yarısından sonra “tetimmetü’l-ezmine” adıyla bir bahis açmı ; gaybî 
i lere dair sahih haberleri mütalaa ederek kıyamet alâmetleri, ölüm ve berzah 
âlemi ve âhiret hayatıyla ilgili hususlara de inmi tir. Böylece evvel ve âhirden 
olu an mazi ve dönemiyle ilgili olan hâlin tarihini, müstakbelin tarihiyle birle ti-
rerek zamanlar arasında herhangi bir fasılaya meydan vermeden yekpâre bir 
bütün olu turmu tur. Dördüncü bölümü âlemlerin yaratılıp ziynetli kılınması-
nın, aynı zamanda efaatine nail olmak49 ba lamında eserin yazılmasının sebep-
lerinden biri olan nebilerin sonuncusu/hâtemi Muhammed Mustafa’ya tahsis 
etmi ; birinci bölümün sonunda ve ikinci bölümün ba ında de inemedi i Hz. 
Muhammed’in sireti, emaili, ahlakı ve faziletine dair bahisleri “hâtemü’l-ezkâr” 
veya “Muhammediyyât” adını verdi i bu bölümde ele almı tır. Bir dostunun 
yanıltıcı fakîhâne sorular ile sefîhâne karı ımlar getirmesi üzerine, tetimmetü’l-
ezmine ile son bulan kıssa ve tarih fenlerine, Usûlüddin (Kelâm) konularını ve 
çe itli meseleleri içeren ikinci bir zeyl yazma gere i duymu ; bu da kıssalar, ta-
rihler, melikler, sultanlar, vezirler, kelamcılar, tefsirciler, hadisçiler ve dünya ile 
ba lantılı olan ve dünyayı imar etmi  di er kimselerle ilgili konulardan ve meb-

40 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 7a.  
41 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 202a.  
42 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 148b.  
43 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 2b.  
44 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 214b.  
45 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 5b, 155b.  
46 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 8a, 72a, 257b.  
47 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 173a. Ayrıca bkz. v. 5a, 201b-202a. 
48 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 72a.  
49 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 1b, 5a, 201b, 202a, 257b.  



de’ (ba langıç) ve me’âd (son) ile ilgili bahislerden olu an bir kitap için güzel ve 
uygun bir son olmu tur.

Yukarıda izah etmeye çalı tı ımız tarihî perspektife ve bölümlerin birbirle-
riyle irtibatlarına dair bizzat eserin müellifi Kadı Ahmed de müstakil bir bahis 
açmı  ve metnin muhtelif yerlerinde dikkate sundu u di er i aretlere50 ilave 
olarak meseleyi u ekilde dile getirmi tir: “Müellif öyle diyor: Kitabı tamamlayarak 
sona erdirmeyip böyle bir giri  (temhîd) yaptı ım için özür diliyorum. Zira ilk ta’lîkin 
dibâcesinde [kitabı burada bitirmeyi] dü ündü ümü taahhüt etmi  idim. Bu ekilde yeni bir 
konuya giri  yapmamın sebebi, Allah indinden ba arılı kılınmı  Nekîde ehrinden isti’dâd 
sahibi birinin (Allah, arkada lı ını kalıcı ve sa lam kılarak ba arısını devamlı kılsın), bu 
zayıf bendeyi büyük bir hüccetle konunun lüzûmuna iknâ etmesidir. Benden, tarih ilminin 
iki ayrı dalı olan “mazi” –zamanımızdan önceki zaman dilimine delâlet eder ve iyilik ve 
kötülüklerin haberlerini imdiki asırlara bildirmek eklinde tabir olunur- ve “hâl”den –
içinde bulundu umuz zamana delâlet eder ve muâsırların fiillerinden yakîn gözüyle gördü ü-
müz ve i itti imiz eyleri sonrakilere ve gelecek devirlere [bildirmek eklinde tabir olunur]- 
sonra “müstakbel”in, yani gelece in tahririni de, zikredilen bu iki kısma ilaveten üçüncü bir 
kısım olarak getirmemi istedi. Mazide tezahür etmi  ve müstakbel çizgisinde de belirecek 
olan kıyâmet alâmetlerini, her ahsa gelecek olan ölümü, ölüm korkusu ve sarho lu unu, 
kabre girmeyi, berzahın hallerini, ha r ve ne ri, belirli durakları, sakaleynin (insanlar ve 
cinlerin) cennete veya cehenneme girinceye kadarki malum olan di er eyleri ve mü’mînlerin 
Hakk’ı ve Rıdvân’ı oldukları gibi tam olarak mü âhede etmeleriyle neticelenecek güzel son-
larını zikretmek bu üçüncü cümledendir. Böylece bu üçüncü kısım, önceki iki kısımla (mâzi 
ve hâlin zikriyle) birle mi  ve bu üç zamanın arasına bir fâsıla girmemi tir. kileyerek çiftle-
menin menfaatinden uzak durulmu , üçlemenin mutlulu uyla övgülerin yansıdı ı yere kiri ler
gerilmi  ve hayır sahiplerini gören tüm sakîler bedî’ sanatının en iyisiyle ıtırlı kılınmı tır.
Donuk bir tabiata ve sönük bir vaziyete yakalanmı  kimseler, geçmi ten nasiplenmemi
ki ilerdir. Kitabın sonunda da okunmasında fayda mülahaza olunan bahisler mevcuttur. 

Yüz çevirmenin mümkün oldu u ölçüde u murdar dünya sevgisinden özüne dönmeyi 
kemâle ula mak için lüzumlu görmü lerdir. Kâmiller bu üçüncü sınıfı okumakla iki defa 
mükâfât havuzuna lâyık olmu lardır. Celâlin tulû’u ile cemâlin do u undan kaynaklanan 
rûhânî kemâlâtın birikmesiyle ortaya çıkan saâdet güne i gayretler sarf etmeye tâlip olmu tur.
Musannif bir mer â ile kar ıla mı  ve “hayra delâlet eden onu yapmı  gibidir” kavlince her 
iki meyveyi de ustalıkla toplamakla me gul olmu tur. Bu faydalı tetimmeyi zabt ederek 
evvelin âhirle, zâhirin bâtınla, mebde’in (ba langıç) me’âdla (son) var olan silsilesinin kop-
masını önlemi tir. Sıradan bir ki inin de bildi i gibi, geçmi  tarihler, su kayna ından su 
içmek gibi, evvel ve zâhir ismini görünür kılmı , geriye kalan di er iki isimden, yani âhir ve 
bâtından istifâde etmemi lerdir. “Allah kullarına kar ı çok efkatlidir.”51

Kadı Ahmed’in yukarıdaki ifadelerinden anladı ımız kadarıyla, o co rafya
bahsinin sonunda eserini bitirmeye niyet etmi ; hatta ba langıçta yapmı  oldu u
planda da bunu zikretmi  idi.52 Ancak Ni deli bir arkada ı, ondan, zamanımız-
dan önceki zaman dilimine tekabül eden ve yapılmı  iyilik ve kötülüklere dair 

50 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 1b-2a, 5a, 7b-9a, 72a, 157b, 201b-202a, 257b.  
51 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 173a.  
52 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 8a. Ayrıca bkz. 72a, 157b, 257b.  



haberleri imdiki zamana bildirme yoluyla ula an “mazi” ile içinde bulundu u-
muz zamana tekabül eden ve muâsırların fiillerinden bizzat gördü ümüz ve i itti-
imiz eyleri sonrakilere ve gelecek devirlere bildirme yoluyla ula an “hâl”in ya-

nında, üçüncü bir zaman dilimini, yani “müstakbel”in tarihini de yazmasını istemi
ve ileri sürdü ü delillerle de onu ikna etmi ti. Ona göre, gelece in tarihi, ki inin ya 
da bir bütün olarak insanlı ın bu dünyadaki son nefesine kadar geçirece i zaman 
dilimi de il, kendi dönemine kadar ortaya çıkmı  ve kıyamete kadar da ortaya 
çıkacak olan kıyamet âlametleri ile ölüm, berzah âlemi, kıyametin kopması ve 
herkesin lâyık oldu u iki yerden birine gidinceye kadarki ahiret hayatı olarak anla-
ılmalıydı. Böyle bir bölüm yazıldı ı takdirde, bu mazi ve hâlin tarihine ait olan 

önceki iki bölümle bir bütün olu turacak ve temimmetü’l-ezmine vücut bulacak, 
yani zamanlar tamamlanarak arada bir bo luk bırakılmayacaktı. Böylece di er
tarihçiler gibi mazi ve hâli anlatarak ikilemenin sınırlı menfaatleri yerine, mazi, hâl 
ve müstakbel bir bütün olarak ele alınarak üçleme yapmanın mutlulu una eri ile-
cek ve okuyucu kapsamlı bir kitapla muhatap kılınacaktı.

Arkada ının kendisine açmı  oldu u bu ufuk neticesinde Kadı Ahmed, 
kendini verimli bir araziye girmi  gibi hissetmi ; buradaki iki meyveyi, yani mazi 
ve hâlden bahsetmekle meydana gelen menfaatleri ustalıkla topladıktan sonra, 
evvelin âhirle, zâhirin bâtınla, mebde’in (ba langıç) me’âdla (son) var olan silsile-
sini kopartmayarak üçüncü bir meyveyi de dev irmeyi bilmi tir. “O evveldir ve 
âhirdir, zâhirdir ve bâtındır” âyetine (Hadîd Sûresi, 57/3) atıfla, önceki tarihçile-
rin evvel ve zâhir olanı görünür kılma çabalarına, o âhir ve bâtın olanı, yani 
gelecek ve görünmez olanı da sahih haberlerin e li inde ortaya koyarak ilavede 
bulunmu tur.

Kadı Ahmed’e göre geçmi  tarih yazarları tarafından mazi ve hâl olmak 
üzere iki zaman dilimine münhasır kılınan tarih, tarihe ismini yazdırmı  hayırlı
ve hayırsız kimseleri ve onların bu ekilde anılmasına yol açan iyi ve kötü i lerini 
bugüne aktarmak yoluyla bizlere, kalıcı ve iyi i ler pe inde ko mamız ve bu sa-
yede ardımızda iyi bir isim bırakmamız gerekti ini hatırlatır. Yine türlü a aa ve 
debdebesine ra men kimsenin kalıcı olmadı ı ve bir gün silinip gitti i gerçe ini 
bizlere ö reterek hâli idrak etmekte olan ve ölmeyecekmi  gibi ya ayan biz fâni-
lerin de bir gün geçmi tekiler gibi nihaî akıbete düçar olaca ımızı gösterir. Bu 
ekilde nice ahısları, fiilleri ve hadiseleri bizlerin önüne sererek onlardan ibret 

almamız için bize bir imkân sunar; bizi sarsıp kendimize getirir; geçmi ten hisse 
alıp hâlimizi düzeltmek ve gelece imizi kurgulamak için bize bir fırsat verir.53

Yukarıda da ifade etti imiz üzere Kadı Ahmed, kendisinin de kabul etti i
ve muhtelif delillerle destekledi i bu tarih anlayı ına küçük, ancak niteli i itiba-
riyle önemli bir ilavede bulunarak, tarih yazımını, mâzi ve hâlin dı ında “müs-
takbel” gibi üçüncü bir zaman dilimine de te mil etmi tir. Gelece in tarihi ola-
rak çevirebilece imiz bu durumdan o, bir insanın ölümüne kadar geçen zamanı
ya da insanlı ın yeryüzündeki olması muhtemel tarihini de il, bir mü’min olarak 
lahî Kitap’ta üzerinde önemle durulan “ahire”, yani gerek ferdî gerekse top-

lumsal olarak kar ıla ılacak olan kesin “son”dan sonraki zaman dilimini kastet-

53 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 116a.  



mi tir. Bir ferdin bu dünyada kar ıla aca ı son olan “ölüm” ile insanlı ın bu 
dünyadaki sonu olan “kıyamet” ve buna ba lı olarak geli ecek olan “ahiret” 
hayatından kimsenin kaçması mümkün olmadı ına göre, muhatap kalınacak 
olan bu “son”a ve sonraki süreçlerine dair bilgi vermek de, geçmi  ve hâle dair 
verilen bilgilerle aynı amaca hizmet edecektir, yani her ikisi de içerdikleri malu-
mat, ikaz ve i aretlerle insanın bugünkü hayatını tanzime yönelik dinî ve ahlakî 
bir ö üt niteli i ta ıyacaktır. Dünün bir sebeplilik dairesinde de ilse de ibret 
almak ve tecrübelerden istifade etmek bakımından bugünkü hayatımızı ekillen-
dirdi i, bugün yapmakta oldu umuz i lerin de gelecekteki hayatımızı belirleye-
ce ini bilmekten hareketle yine bugünkü hayatımıza çeki düzen verdi i böylesi 
bir tarih tasavvurunun, aslında köklerini Kur’an-ı Kerim’den ve hadislerden 
aldı ını ve netice olarak bir müslümanın hayata bakı  tarzını yansıttı ını da be-
lirtmek gerekir. Görüldü ü kadarıyla Kadı Ahmed, yapmı  oldu u isti arelerden 
de hareketle, bu bakı  açısını kitabının ana mihveri kılmı ; ele aldı ı konuları da 
bununla uygun bir ekilde tarihî bir sıraya tabi tutarak vermi tir. 

Kadı Ahmed, tasvir etmeye çalı tı ımız bu tarihî perspektif ile mazi, hâl ve 
müstakbelden olu an üç zaman dilimini kopukluk arz etmeden bir araya getir-
menin pratik sonuçlarını da eserinin muhtelif yerlerinde54 ve yirmi madde hâlin-
de sundu u tarih fenninin me ruiyyeti ve makuliyetine dair deliller kısmında 
dolaylı olarak ortaya koymu tur.

3. Ni deli Kadı Ahmed’e Göre Tarih Fenninin er î ve Aklî Yönleri 

Kadı Ahmed, kendisinin taklit yolunda biri olmadı ını, sırf nakilci biri ola-
rak anılmak istemedi ini eserinin çe itli yerlerinde birkaç kez vurgulamı ; birbi-
rinden farklı alanlarda telif edilmi  eserlerden malzemesini toplarken bunların
tarihle ilgili olmasına hassasiyet göstermi  ya da onlardaki malzemeyi tarihi ilgi-
lendirdi i ve muhtasar üslubunun elverdi i kadarıyla nakletmeyi bir prensip 
olarak benimsemi tir. Yine muhtasar bir eser yazmı  olmasına ra men mesele-
nin nasıl anla ılması gerekti ine dair kendine ait fikir, kanaat, yorum ve tespitleri 
de satır aralarına serpi tirmesi dikkat çekici olmu tur. Ayrıca o, “hem okuyucunun 
kitaba itimat etmesini sa lamak, hem de mütalaa edenlerin hayır dualarıyla müellifi sırf bir 
nakilci olmaktan çıkarmak ve sadece taklit yolunu takip etmekten kurtarmak istedik”
diyerek bu gerçe in bilinmesini özellikle istemi tir. Bu amaçla da, “sabreden yirmi 
ki i, iki yüz ki iyi yener” âyetinden (Enfâl Sûresi, 8/65) ilham alarak tarih fenninin 
er î ve aklî yönleri ba lı ı altında aynı zamanda onun içeri i, i levi, faydası,

gayesi ve hedefini de tespit eden delilleri yirmi madde hâlinde bir araya getirmi -
tir.55 imdi biz de, bir kısmı birbirine yakın gerekçeleri içeren bu yirmi delili, 
Kadı Ahmed’in tertibini dikkate almadan konuları itibariyle yeni bir sıralamaya 
tabi tutarak ve bir miktar da kendi yorumumuzu katıp sadele tirerek dile getir-
mek istiyoruz:

Her eyden önce tarih fenninin aslî vazifesi, “yılların sayısını ve [vakitlerin] he-
sabını bilmeniz için” âyetinde (Yunus Sûresi, 10/5) dile getirildi i gibi günleri, 

54 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 116a, 173a. Ayrıca bkz. 182b, 193a, 198b, 201b, 233a/1, 238b, 
257b-258a, 281b, 288a-b, 293a-b.  
55 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 5b-7a.  



ayları ve yılları tespit ve beyan ederek dünya i lerini ve âhirete müteallik er î
hususları belirlemede insanlara fayda sa lamasıdır. Borçları ödeme zamanı, tes-
pit edilmi  olan rehin müddeti, bo anmı  kadınların serbest kalma vakti, orucun, 
ibadetlerin, bayramların ve âdetlerin zamanı, sabilerin bulu a erme vakti gibi 
vakitli i lerin zamanını tespite ve bilmeye imkân vermesidir. 

Tarih kitapları, aranılan her eyin bulunabildi i büyük ehir pazarları gibi 
her nevi eyi içlerinde barındırırlar. Haberleri mütalaa etmek üzere bu pazara 
girildi i vakit, akıllı kimse öncekilerin güzel i leri arasından be endi i eyleri ve 
kendisini aldanmı  duruma dü ürmeyecek nesneyi seçer. Akıllı ki i, pi manlıktan 
parma ını di leyece i malı almaz.

Attar dükkânının muhtelif kokular içermesi gibi er’iyyâtı, ma’kûlâtı, tefsir-
leri ve hadisleri içeren ilimlerin en ereflisi tarih fenni oldu undan, zamanların
üstatları kendi remizli hazinelerinin tamamını buraya döktüklerinden ve onu 
nazım ve nesri içeren fenlerin en beli i olarak isimlendirdiklerinden dolayı, oku-
yucunun ruhu okuma esnasında heyecana gelip galeyana duçâr olur. Be erî kud-
ret dâhilinde böyle güzellik abidesi gibi bir belâgatin bir insan tarafından nasıl
tasavvur edilebildi i hususunda bir meftunluk ve hayret yüz gösterir. nsânî 
terkibin vermi  oldu u taaccüpten kurtulduktan sonra, Nebevî hadisten bir satırı
ve Kur’an-ı Kerîm’den bir ayeti dü ünerek okudu unda ve “onun benzerini getire-
mezler” ( srâ Sûresi, 17/88) delilini çi nemedi inde, bu kelamın Rablerin Rab-
bi’nin hitabıyla hiçbir nispeti bulunmadı ını anlar. Bu vesile ile Kur’ân-ı Mecîd’e 
tahkîkî iman getirir. Muhakkak ki o, Allah katındandır, taklid de ildir, der. Lafız-
ları ezberleyenler ise, bakı ların neticelerinden ve vâizlerin nasihatlerinden bir 
eyler elde etmeyi terk edenlerdir. 

Hz. Âdem’in devrinden Hz. Muhammed’in dönemine kadar geçen altı bin 
küsûr yıllık zaman zarfıyla ilgili olarak kaydedilmi  olan bütün kıssalar, hikmetli 
ve güzel sözler, meseller ve öncekilerin ya ayı larına dâir hususlar bir cilde sı a-
cak mahiyettedir. Oysa Hz. Muhammed’in ümmetinin latifliklerini ve ilgi çekici 
eylerini ihtiva eden 100 yıllık bir tarihin bile, öncekilerin binlerce yıllık tarihin-

den daha fazla yer kaplayaca ı ehline malumdur. Bu durum, Allah resûlü Mu-
hammed’in mucizeleriyle ilgili en iyi delillerden biridir.56

“Elbette onların kıssalarında ibretler vardır” (Yusuf Sûresi, 12/111) hükmüyle, 
geçmi lerin kıssalarında faydalar bulundu u belirtilmi tir. Ancak Hz. Muham-
med’den önceki geçmi lere ait haberlerin ekserisi tarihlerde yer almamaktadır.
Oysa Muhammedî devlet zamanında cereyan eden vakıaların tümü, tarihli olarak 
zikredilmi  ve bunlar tarih adıyla isimlendirilmi tir. O halde her tarih, kıssa ile 
irtibatlıdır ve buna sırtını dönemez. Bu dahi tarih fenninin ha metli delillerin-
dendir.

Tarih ilmi, istisnası olmayan bir yeminle, nübüvvetin delilleriyle ilgili kısım-
ları içermesi cihetiyle ondan bir cüzdür. Zira Hz. Muhammed, cismanî hayatı
devam ederken zuhûr edecek fitneleri, vakıaları, hadiseleri ve olayları tek tek 
sahabesine beyan buyurmu tu. Onun vefatından sonra bu haber verdikleri de 

56 Bu tür di er i aretler için bkz. Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 6b, 65a, 78a.  



bir bir vuku buldu. Bütün bunlar ise tarih ilmi sayesinde müfessirlerin ve mu-
haddislerin malumu olmu  ve günümüze kadar gelmi tir.

Hz. Muhammed’in ümmetine mahsus kelâmı ihata etmek, bu tarih fennin-
den ba ka bir eyle mümkün de ildir. Usta belâgatçiler, sadece halifeler ve me-
liklerin meclislerinde hüner ve maharetlerini sergilemektedirler. Cenâb-ı Nebe-
vî’den istifadeyle idareyi elinde tutan hilâfet erbabı kimselerin de herkese yükle-
rini te hir etme mekânı sa ladıkları â ikârdır. Bu kimselerin sanatları ancak bu 
ekilde sûret bulmaktadır. 

Tarih bilen ki i ömrü hesaplamayı da bilece inden, onu nasıl geçirdi i hu-
susunda daima uyanık olur ve her gün âhirete bir menzil daha yakınla tı ını
bilerek kabrin karanlı ından korkar. Akıllı kimse, içinde bulundu u hal ve za-
manı bo  ve a a ılık i lerle u ra arak tüketmez. Zaman geçip giderken, vaktini 
suskun, hareketsiz ve bedbaht bir canlı gibi geçirmez. Yetmi  ya ına geldi inde
köhnemi  bir ya lı de il, âlim bir ihtiyar olur. 

Bir kimse tarihleri okudu u vakit, ömrün kısa bir satırdan ibaret oldu u an-
lar ve uzun bir hayat ya ayacakmı  gibi bir vehme kapılmaktan kendini korur. 
Farkına vardı ı bu hususlar da onu, dünyevî istekler pe inde ko maktan, ansızın
azıksız bir ekilde ecele yakalanmaktan ve sonu gelmez uzak sahralara yolculuk 
etmekten alıkoyar. Böylece gönlünü ba ladı ı berzah âlemi gerçekle ti inde,
münker ve nekirin sorularını cevaplamaya mecali olur, kabir hayatının sıkıntıla-
rından kurtulur. 

Di er taraftan bir ki i, geçip gitmi  bir ahsın ömrünün uzun çetelesini mü-
talaa etti i vakit, tefekküre dalar. O uzun ömrün bu ki i için hâsıl ettiklerine 
nazar kıldı ında, e er bu ki i dünyada lâyıkıyla ikâmet etti ise, Hakk Ta’âlâ’nın
tevfîkiyle bu ki inin ömrü mütalaa eden için de misal olur. E er bu hususta 
bo luklar varsa, yani dünyada lâyıkıyla ikâmet etmediyse, bu ki inin ömrünün 
beyhude geçmi  bir hayat olarak kimse için bir anlamı olmayacaktır.

Nâtık nefislerin baki oldukları ve seleflerin ruhlarının huzurdan hâli bu-
lunmadıkları icma ile sabittir. Her amel sahibinin haberi okundu unda, haber 
verilen amelin yansıması hayır ise hayır olarak, er ise er olarak okuyucunun 
nefsinde parlar. Bu vesile ile hakkında söz edilene layık bir itikad olu ur.

Ki i, geçmi te yazılmı  üzerinde herhangi bir üphe bulunmayan kitapları
okuyarak be enilir huylar elde edebilece i gibi mukayeseler yapma kabiliyetini 
de kazanabilir. Sürekli alı tırmalar yaparak ve ilim ö renerek, her fennin be erî 
kuvvet ve azimle açılamayan akideler manzumesinin dü ümüne kadar ula mayı
becerebilir. Kıssaları dinlemek de buna benzer. Ki i, duyduklarını kıyas ederek, 
kıssayı gerçek dı ı iftiralara kar ı muhafaza altına alabilir. Mesela Allah’ın aslanı
ehid Hamza hakkında uydurulmu  olanlara da böyle yapılmalıdır. E er ehri-

mizin tanınmı ı Mevlâna Bedrüddin halk arasında bu nevi bühtanlardan bir 
satırı yalanlasa, câhiller onu katle yeltenmeyi câiz görürler. O halde tarihleri 
mütalaa etmek faydalarla doludur. Zıddı zıdda kıyas etme prensibinde haddin-
den fazla menfaat vardır. Bunu hatırında tutan, hazineleri zâhir eder. 

Biçâre halk, ahın ihsanı ve durumu ile imanlı kimselere kin güdenler hak-
kında dâima kıssa okuyanların hezeyanlarına kulak vererek haberdar oluyor. Mis-



kinler, bunların hepsinin do ru oldu unu sanarak bunları tasdik etmektedirler. 
Oysa aklî ve naklî olarak muhal olup eriatın güzelli ine aykırı dü en bazı eyleri 
tasdik eden ki i kâfir olur. Tarih bilen ki i ise, do ru ile yalanın arasını kolaylıkla
temyiz etmeyi bilir ve bu temyiz kabiliyetinin bereketiyle de küfürden kurtulur. 

nsanların hepsi, tabii olarak geçmi e ait haberleri dinlemekten ho lanırlar. 
Melikler ise, tabiî lezzetlerden istifade etmeye imkân tanıyan mal, servet ve ni-
met bakımından daha varlıklı olduklarından bu nevi eylere daha fazla meyilli 
olurlar. Tarih okumakla me gul oldukları vakit, e er ibret alırlarsa, bu sayede 
adaletli davranırlar. Bu mümkün olmazsa bile, bu kısa müddet içerisinde nefisle-
rini eytanın emrine tabi kılmaktan bir miktar kurtarmı  ve bir nebze dahi olsa 
onunla birlikte olmaktan sarf-ı nazar etmi  olurlar. 

Tarih okuyan ki iler, bilhassa da idareciler kadın, çocuk, anne, baba, vezir-
ler ve hizmetçiler tâifesinden hiçbir yaratılmı a itimat edilmemesi gerekti ini 
anlar. Zira geçmi  halifelerin ve meliklerin pek ço unun helâki, bu tâifelerin 
elinden olmu tur. Geçmi te ya anmı  herhangi bir fitneye göz atıldı ında, altın-
da kendilerine i aret edilen bu grupların oldu u görülecek ve onların karı mı
oldukları cinayetler ortaya çıkacaktır.57

Akıllı ki i, kötü nesebli tecrübesiz insanların, huzuruna varmasına ve bu 
ekilde iyi i lerin kötüye dönü mesine müsaade etmemelidir. Bilindi i gibi hali-

feleri katletmek ve ya macılık, emirliklere ve orduya bazı tâifelerin alınmasından 
sonra olmu tur.58 Bununla birlikte memleketin zevâli, idarecilerin de i mesi ile 
de il halkın âsayi i ile irtibatlıdır. “Bir kavim kendi nefislerinde olanı de i tirmedikçe,
Allah onların durumlarını de i tirmez” âyeti (Ra d Sûresi, 13/11) de bunun için 
kuvvetli bir delildir. 

nsanlar, tarih kitaplarında, halifelerin ve meliklerin slâm âlimlerine ihti-
ramda bulunduklarını ve mezkûr kimselerin onlara ihtiyaç duyduklarını ve da-
nı tıklarını okuduklarında, onların Hakk’ın emre âmade kıldı ı nefisler oldukla-
rını anlarlar ve ümmilerin Nebîsinin büyüklü ü hususundaki itikatları bir kat 
daha artar. Onun mukaddes tenine ve âlim olmaları yönüyle vârisleri olarak 
temayüz etmi evketli ashabına muhabbet duyarlar. Bu sebeple ilimler tahsil 
etmek hususunda ciddi olarak gayret sarf ederler. 

Tarih kitaplarında isimleri geçen halifeler ve hükümdarların mensup olduk-
ları hanedanlara da bir insan gibi muayyen bir müddet takdir edilmi tir. Bu sü-
renin dolmasıyla onların neslinden geride bir eser kalmaz. Oysa arzu ve emelle-
rinin pe inden ko an bu emir sahipleri, kıyamete kadar yeryüzünde ya ayanların
ekserisini kendi neslinden gelen kimselerin olu turaca ını zannetmekte idiler. 
Kendileri gibi ailelerinin ve iktidarlarının da fani oldu unu göremediler. Oysa 
Allah’ın vaadi onları hiç ummadıkları bir anda yakalar. 

Her hanedana bah edilen devletin ömrünün a a ı yukarı yüz küsûr ile iki 
yüz küsûr arasında de i ti i ve ardından bu devletin inkıraz buldu u melikler 

57 Bu tür di er i aretler için bkz. Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 106b, 109a.  
58 Benzer di er ifadeler için bkz. Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 3a, 104b, 105a, 106a, 106b, 
107a, 107b, 109a, 114b, 115b, 128b, 139b, 141a, 141b, 145b.  



tarafından okundu unda ve büyük kıymete sahip hanedanın, yani Hazret-i Mu-
hammed’in amcasının parlak hediyesi olan Abbasî devletinin bu zamana kadar, 
hatta kıyamet saatine kadar baki kalması mü ahede edilip apaçık görüldü ünde,
Muhammed Mustafa’nın pâk dininin bütün zevâl bulma sebeplerinden arındı ı
kesin olarak malum olur. Âhir zaman Mehdî’sinin kat’î bir nass olarak nübüvvet 
ehl-i beytinden gelecek olması da, bizim sözümüze Allah’tan bir delildir. 

Birbiri pe i sıra gelen devletlerin de i imi ve dönü ümüyle ilgili tetkikler ve 
tecrübeler, âlemdekilere, bu fenni âlimlerin fazıllarının, meliklerin azametlileri-
nin ve vezirlerin büyüklerinin kendi u ra ı alanları olarak seçtiklerini malum 
kılmı tır. Dünyadaki be erî tecrübeyi, “ki iyi kendinden de il kavminden sor” hük-
münce, tarihleri tanıyarak anlamak mümkündür. Tarih ilmi, ilimlerin padi ahıdır.
Di erleri re’âyâ gibidir. Böylece “hak/gerçek ortaya çıktı” (Yusuf Sûresi, 12/51) ve 
afak söktü.  

Kadı Ahmed, tarih fenninin er î ve aklî yönlerine dair sundu u bu delil-
lerden ba ka, tarihin bir cüzü saydı ı geçmi  peygamberlerin ve milletlerin kıssa-
larının Kur’ân’da hikâye edilmesinin hikmetlerine de de inmeye çalı mı tır. Be
madde hâlinde dile getirdi i bu hikmetleri59, yukarıda saydı ı delillerle benzerlik-
leri bulunması ve onun tarihçilik anlayı ıyla ilgili olması bakımından sırasıyla 
zikrediyoruz:  

Bu kıssalar, Hz. Muhammed’in nübüvvetini ortaya koyan ve risâletine dela-
let eden fiillerinin, bir ö retmen veya e itmenin gözetimine ya da ilim talebiyle 
seyahat etmeye ihtiyaç duymaksızın Cenâb-ı Hakk’ın deste iyle sâdır oldu unu 
göstermek için sunulmu tur. nsanlar, onun getirdikleri ve okuduklarının Al-
lah’ın indinden oldu unu, mucizeler adıyla isimlendirildi ini ve sonradan uydu-
rulmu  hurafeler olmadı ını bilirler. 

Cenâb-ı Hakk, bu kıssaları, Hz. Muhammed’in geçmi  resûllerin güzel ah-
lakını örnek almasını sa lamak için takdim etmi tir. Evliyâ ve enbiyânın her neyi 
lâyık ve de erli ise, lâyık olan bu hususlar övülmü tür. Hz. Muhammed’in, geç-
mi  peygamberlerin azarlamaya muhatap kaldıkları hususlardan uzak durması
ısrarla hatırlatılmı tır. Zâhiren ve bâtınen parlayarak yüceldi inin Kur’ân’da 
tasvir edilmi  olması da, onun tam bir liyakat içinde yüce bir ahlakla temayüz 
etmi  oldu unu vurgular.

Geçmi  milletlerin kıssaları anlatılarak, Hz. Muhammed’in ve ümmetinin 
bu alanda sâhip oldukları eref beyân edilmek istenmi tir. Zira o ve onun 
merhûm ümmeti, geçmi  nebiler ve velilere müyesser olmayan pek çok korkunç, 
hatta helâk edici eyden selâmete ermi tir. eri’atların hafifletilmesi, gereksiz 
eylerin azaltılması, zincirlerin ve yüklerin kaldırılması, sûretlerin mesh edilme-

sinden (dönü türülmesinden) ve sûrelerin nesh edilmesinden emniyet bulunma-
sı, dinde kolaylı ın vârid olması, zorlu un ise giderilmesi ve harcın kaldırılması,
imandan üphenin uzakla tırılması bu nevidendir. Korku veren di er hususlar 
da ismi geçen bu ümmetin üzerinden kaldırılmı tır. Dünya ve âhirette ba ı lan-
mı  olmasına ra men, Hz. Muhammed’in oruç hususunda geceyi gündüze kat-

59 Kadı Ahmed, el-Veledü’ - efîk, v. 10a-b.  



ması ve namaz hususunda geceyi kıyamla geçirmesi, müsamahalı Hanif dini ile 
gönderilmesine bir ükürdür.

Cenâb-ı Hakk’ın Hz. Muhammed’e bu kıssaları anlatmasının sebebi, onun 
ümmetini edepli kılmak ve düzeltmek arzusunda oldu una i arettir. Zira nebiler 
ve onların nâil oldukları sevaplar, dü manlar ve onların kar ısına çıkan zorluklar, 
velileri harekete te vik ederken dü manları i ten alıkoyar. Her akıllı kimse, “And 
olsun, Yusuf ve karde lerinin kıssalarında soranlar için ibretler vardır” (Yusuf Sûresi, 
12/7) ve “Elbette onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır” (Yusuf Sûresi, 
12/111) âyetlerini dâima göz önünde bulundurur. Bu iki ayetteki i aretlerden 
ba ka, halkın kıssalara meyilli oldu u ve havâsın da kıssalardan itibar dev irdi i
de unutulmamalıdır. Yine zor zamanlarda helâke sürüklenecekleri yerlerden Hz. 
Muhammed’in, ümmetini uzakla tırmayı ba ardı ı da kaydedilmelidir.

Nebilerin ve velilerin kıssalarının anlatılmasıyla onların zikri ve eserleri de 
ihya edilmi  olur. Böylece iyilik yapmı  olan kimsenin yâdının da iyi olarak kal-
dı ı, kıyamet gününden önce vaktini geçirece i mahalle mükâfatlandırıldı ı ve 
bu dünyada dillerin onu ereflice zikretmekten ho nut kaldı ı açı a çıkar. nsan-
ların ihsanda bulunan kimse hakkında dile getirdikleri övgüler, âcil sevâbı olarak 
bu kimseye bah edilen dünyevî bir kar ılıktır. Bunların vâsıl olması, âhiret ni-
metlerinden de bir ey eksiltmez. Hz. brahim, “sonraki nesiller arasında hayır ile 
anılmamı sa la” ( uara Sûresi, 26/84) diyerek bu hususu arzulamı , “öne sürdükleri 
i leri ve bıraktıkları eserleri yazarız” (Yasin Sûresi, 36/12) âyetinde ise bu arzunun 
varlı ına dikkat çekilmi tir. Bilindi i üzere meliklerin ve zenginlerin büyük bina-
lara, kasırlara, kalelere ve hisarlara büyülenmi  ve çılgına dönmü  gibi büyük 
paralar sarf etmeleri, adlarının bâki kalması niyetine matuftur.  

Yukarıdaki ifadelerinden de anla ıldı ı kadarıyla Kadı Ahmed, tarih fenninin 
er î ve aklî yönlerine dair delillerini sunmaya, tarihçilerin hadiselere dair kayıt

tutmak ve zamana ve ahıslara dair takvimler tertip etmek eklindeki aslî vazifele-
rini hatırlatarak ba lamı tır. Onun, insanların, özellikle de varlıklı ve kudretli kim-
selerin tabiî olarak geçmi e ait haberleri dinlemekten ho landıklarına dair tespiti ve 
insandaki kalıcı ve bilinir olmak duygusuna dair yapmı  oldu u vurgular, aynı
zamanda tarih yazımının geçmi teki sâiklerine dair bizlere ipuçları sunar.  

Kadı Ahmed, bu ekilde sunmu  oldu u delillerle, tarih kitaplarını, geçmi
her türlü tecrübeyi ve malumatı içermeleri cihetiyle özel bir konuma yükseltmi ;
bunların içinden be endi ini ve kendisini pi man duruma dü ürmeyecek olanı
seçmeyi bilen kimsenin akıllı okuyucu oldu unu söylemi tir. Zira ona göre tarih 
kitapları, bir taraftan geçip-gitmi  ki ileri ve devletleri önümüze serip kendi 
varlı ımız üzerine tefekküre dalmamıza sebebiyet verirken, di er taraftan da 
bizlerde rivayetler ve hadiseler arasında mukayeseler yaparak do ruyu yanlı tan, 
iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti geli tirir. Buna mukabil kıssalara kulak verip riva-
yet edilen malumatı benzerleriyle kıyaslayıp sorgulamaksızın kabul eden kimse-
ler, temyiz kabiliyetini geli tirmedikleri için yanlı  yapmaya, hatta küfre dü meye 
açık haldedirler.

Kadı Ahmed, müfessirlerin, muhaddislerin, tarihçilerin, siyer ehlinin, ede-
biyatçıların, muhakkiklerin, müneccimlerin ve kıssa anlatıcılarının kaleme almı
oldu u tarih, edebiyat, tefsir, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf, co rafya, tıb ve felse-



fe gibi alanlardaki ve Kur’ân-ı Kerim’deki malumatı, bilgi sahibi kimselerin ka-
lemleriyle zabt ettiklerini, önceki ve dönemindeki kimselerden duyduklarını belli 
bir gaye ve perspektif ile bir araya getirerek bir tarih eseri yazdı ı iddiasındadır. 
Onun, tarih kitaplarını aranılan her eyin bulunabildi i büyük ehir pazarlarına
benzetmesi de bu bakımdan anlamlıdır. Hz. Muhammed’in hicreti ile ba layan
slâm’ın tarihi ise, ona göre, tespitteki dakiklik, hacim ve içerik itibariyle benzer-

siz ve nübüvvetin delillerini içermesi cihetiyle de mucizevî bir karaktere sahiptir. 
Bu içeri i ve niteli i bakımından tarih fenni, ilimlerin padi ahı, en ereflisi ve en 
beli idir. Zira onun vesilesiyle ki i, be erî çabaların ürünü olan metinlerdeki 
belagati ve güzellikleri ke feder ve onlara hayranlık duyar. Ancak daha sonra 
Kur’an-ı Kerîm’den bir ayeti ve Nebevî hadisten bir satırı dü ünerek okudu-
unda bu be erî sözlerin ilahî olanlarla hiçbir benzerli i bulunmadı ını ve onla-

rın seviyesine hiçbir zaman eri emeyece ini anlar. Böylece bu metinler dolaylı
yoldan tahkikî imana kapı aralarlar.  

Kadı Ahmed’in dile getirdi i bu delillerde, yukarıda izah etmeye çalı tı ı-
mız tarih tasavvuruyla da irtibatı bulunan geçmi imizi ö renerek hâlimizi idrak 
etmek ve gelece imize dair kanaatlerimizi peki tirerek kendimize çeki düzen 
vermek eklindeki anlayı ına sıkı sıkıya ba lı kaldı ı görülmektedir. Ona göre 
tarih bize her alanda çok sayıda iyi-kötü örnek tipler sunar ve bunların akıbetle-
riyle ilgili olarak bizi bilgilendirir. Bizler bu birbirine benzer ekilde tekrarlanan 
ve sonuçlanan vak alardan hareketle bir takım genel prensiplere ula abilir ve 
hayatımızda kar ıla abilece imiz benzeri durumları, sıkıntıları ve tehlikeleri bu 
prensiplerin ve tecrübelerin ı ı ında a abilir; nihaî akıbetle yüzle meden önce de 
gerekli tedbirlerimizi alabiliriz.  

Kadı Ahmed’in hassasiyetle vurguladı ı bu dünya hayatının gelip-
geçicili ine yönelik fanilik anlayı ı da tarihin önümüze bırakmı  oldu u bu veri-
lerden kendine destek bulur. O, fanili e yapmı  oldu u bu vurguyla, bir taraftan 
ki ilere ve emir sahiplerine ellerindeki imkânların gelip-geçici oldu unu hatırla-
tıp onları ve imkânlarını de ersiz hâle getirir. Di er taraftan da bu fani imkânları
kalıcı ve hayırlı olan eyleri hâsıl etmek için kullanmalarını tavsiye ederek onlara 
geride iyi bir isim bırakmak, hayırla anılmak ve nihaî akıbet olan âhiretteki hesa-
bı kolaylıkla verebilmek gerekti ini hissettirir. Ayrıca âhiret denilen bu nihaî 
menzilde kar ıla ılabilecek durumlar sahih naslarla bildirildi ine göre, ki inin 
bugününe bir çeki-düzen vermesi ve o günler için hazırlanmak niyetiyle sevap 
kazanmaya dönük iyi i ler yapması gerekecektir. 

Onun, bu fani dünyada kalıcı olmak ve unutulmamak yönündeki insanî 
duygu ile baki olan âhiretteki cezadan kaçınmak ya da mükâfata nâil olmak yö-
nündeki imanî hassasiyeti aynı pota içinde eritmesi, bir taraftan sevaba/hayra 
dönük i leri harekete geçirirken di er taraftan da toplumun istifadesine dönük 
binalar in a etmek, yollar yapmak, kuyular açmak, eser telif etmek ya da telif 
edilmesine katkıda bulunmak gibi kalıcı i lerle neticelenecektir. Belki de bu se-
beple, söz konusu delilleri sayarken onun muhatabı, ço u kez sıradan okuyucu 
de il, sosyal ve siyasal alanı belirleme, halkın menfaatine icraatlarda bulunma ve 
ilmi te vik edip hayır kurumları yapma imkân ve kudreti bulunan emir/hüküm 
sahipleri olmu tur.



Kadı Ahmed, Kur’ân-ı Kerim’de geçmi  peygamberlere ve milletlere ait 
kıssaların yer almasının hikmetine dair ileri sürdü ü gerekçeleri de, tarih fenni-
nin er î ve aklî yönlerine dair sundu u delillere benzer ekilde örnek sunmak, 
ö üt vermek ve ikaz etmek niyetine ba lamı tır. Yine Cenâb-ı Hakk bu ekilde 
ilahî yardımını vurgulanmak, kıssa dinlemekten ho lanan insanlara belli bir amaç 
ve hikmete matuf olarak kıssalar anlatmak, dünyada iyilik yapmı  olan kimsele-
rin arkalarında iyi bir isim bıraktıklarını ve hayırla yâd edildiklerini göstermek ve 
Hz. Muhammed’in ümmetine tanınan muafiyetleri ve erefi hatırlatmak da iste-
mi  olabilir. Onun geçmi  nebilerin ve velilerin Kur’ân-ı Kerim’de zikredilmesi 
ve böylece eserlerinin ihya edilmesi ile meliklerin ve zenginlerin büyük binalara, 
kasırlara, kalelere ve hisarlara çılgınca büyük paralar sarf etmesinin bir yönüyle 
aynı amaca, yani adlarının bâki kalması niyetine hizmet etti ini söylemesi de 
dikkat çekicidir.  

Sonuç  

685/1286 senesinde Ni de’de dünyaya gelmi  ve 733/1333 yılında yine ay-
nı ehirde muhtasar slâm tarihi yazıcılı ının muahhar bir numunesi hüviyetin-
deki el-Veledü’ - efîk ve’l-Hâfidü’l-Halîk adlı eserini kaleme almı  olan Kadı
Ahmed, benzer tarzda yazan di er müelliflerden farklı olarak eserinde kendisine, 
etrafına ve dönemine dair bir hayli bilgi sunmu tur. Zamanının hâkim yazım
tarzı olan fennî nesre yakla an üslubunun yanında eserinde tarih metodolojisiyle 
ilgili bazı prensipleri dile getirmesi ve bunlara dikkat ederek eserini kaleme aldı-
ını söylemesi, ayrıca tarihe dair bir tasavvuru bulunması ve bunu eserine yan-

sıtması, onun vurgulanması gereken di er özellikleridir. Onun eserini belli bir 
gaye ve hedef do rultusunda kaleme aldı ını; dinî inançları, ahlakî kaygıları ve 
kendine mahsus de er yargıları çerçevesinde hareket etti ini de bilmek gerekir.  

Bu tebli imizde bizim Kadı Ahmed’de dikkat çekmek istedi imiz nokta ise, 
onun geçmi , hâl ve gelecek eklindeki üç zaman dilimini birle tiren 
(tetimmetü’l-ezmine) ve bunların her üçünü de tarihin konusu içine dâhil eden 
bir anlayı a sahip olmasıdır. Ancak onun gelecekten kastının hâl ile ölüm arasın-
daki zaman dilimi de il, ölümden sonraki sahih naslarla haber verilen âhiret 
hayatı oldu unu da bilmek gerekir. Eserindeki konuları da bu perspektife göre 
tanzim ve tertip eden Kadı Ahmed’in bu anlayı ının, aslında köklerini Kur’an-ı
Kerim’den ve hadislerden alan bir Müslümanın hayata bakı  tarzını yansıttı ını
belirtmek lazımdır. O, bununla bir taraftan insan hayatının tarihi tecrübesini, ne-
reden geldi ini ve ne ekiller aldı ını anlatırken, di er taraftan nihaî olarak da nasıl
bir sona evirilece ini dile getirmek istemi tir. Bu ekilde mazideki tecrübelerden 
istifade edip bugünümüze dair neticeler çıkarmak gibi, gelecekte, ölümden sonra 
nasıl bir akıbetle kar ıla aca ımıza dair malumat sahibi olmak da yine bugünümü-
ze dair bir ikaz ve i aret olacaktır. Görüldü ü kadarıyla Kadı Ahmed, bu bakı
açısını kitabının ana mihveri kılmı ; be  bölüm halinde ele aldı ı kitabının birinci 
bölümünü peygamberler tarihine ve ikinci bölümünü hicretten itibaren kendi 
dönemine kadar gelen slâm tarihine, üçüncü bölümünü fizikî ve felekî co rafya 
ile gelece in tarihine, yani âhiret hayatıyla ilgili bahislere tahsis etmi tir. Hz. Mu-
hammed’in sireti, emaili, ahlakı ve faziletlerinin i lendi i dördüncü bölüm ile 
Kelamî konuların i lendi i be inci bölümün de ilk üç bölüm ile irtibatı ve uygun-



lu u bulundu unu söylemi  ve böylece di er tarihçilerin aksine evvelin âhirle, 
zâhirin bâtınla, ba langıcın sonla olan ba ını kopartmadı ını iddia etmi tir.  

Kadı Ahmed’in bu anlayı ı, onun tarih fenninin er î ve aklî yönlerine dair 
ifadelerine de yansımı tır. Tarih kitaplarının önümüze döktü ü çok sayıda iyi-
kötü örnek tipler ve bunların akıbetleri, bir taraftan bizim bunlardaki benzerlik-
lerden hareketle bir takım genel prensiplere ula mamıza ve hayatımızda kar ıla-
abilece imiz benzeri durumları, sıkıntıları ve tehlikeleri bu prensiplerin ve tec-

rübelerin ı ı ıyla a mamıza yardımcı olurken, di er taraftan da bizlerin de bu 
fani dünyada kalıcı olmadı ını ve nihaî akıbete do ru yol aldı ımızı gösterirler. 
Bir Müslüman olarak âhiret dedi imiz bu nihaî menzilde kar ıla abilece imiz 
durumlar sahih naslarla bizlere bildirildi ine göre, bu durumda bugünümüze 
çeki-düzen vermemiz ve o günler için hazırlanmak niyetiyle hayırla anılaca ımız
iyi i ler yapmamız gerekecektir. Kadı Ahmed, bu ekilde, kalıcı olmak ve unu-
tulmamak yönündeki insanî duygu ile âhiretteki cezadan kaçınmak ya da mükâ-
fata nâil olmak yönündeki imanî hassasiyeti, aynı hedef do rultusunda bir araya 
getirmekte ve neticede her ikisinin de hayra ve kalıcı olmaya dönük i leri hare-
kete geçirdi ini ifade etmektedir. 

Böylece bizatihi kıymetli olmayan, ancak ba kalarına hizmet vesilesi ile de-
er kazanan emaneten verilmi  geçici varlıklar, imtihan konusu haline dönü e-

rek gelece i/âhiret hayatını belirleyen birer araç durumuna gelmekte; “hâl”en 
idrak edilmekte olan dünya hayatının sa lık gibi genel, mal ve mevki gibi özel 
geçici nimetleri, imtihan konusu olarak ki inin bir ba ka zamandaki durumunu 
belirledi inden, de ersiz konumlarını birden bire de i tirerek kurtulu  vesilesi 
halini almaktadırlar.

Son olarak Kadı Ahmed’in tarih fenninin er î ve aklî yönlerine dair ifade-
lerini bir ba ka açıdan da okumak mümkündür. öyle ki, Hadis ve Tefsir gibi 
slamî ilimler de dâhil olmak üzere Harizmî (ö. 387/997) ve Âmulî (ö. 

753/1352) gibi bilim tarihçilerinin ulûm-i evâil ve ulûm-i evâhir ya da ulûm-i 
hâriciyye ve ulûm-i dâhiliye eklinde tasnif ettikleri ilim dallarından bazılarının, 
Müslüman toplum tarafından benimsenip kabul görmesi, bilindi i gibi tabiî bir 
ele tiri ve geli me süreci içerisinde olmu ; bu ilimlerle u ra an kimseler toplum-
sal kabule mazhar olabilmek için me ruiyetlerini ve gerekliliklerini ispat etmek 
durumunda kalmı lardır. Bir yenili in toplum tarafından hazmedilme sürecini 
ifade eden bu durum, aynı zamanda, ilgili ilim dallarında usûlle/metodolojiyle 
ilgili önemli bir literatürün olu masına da kaynaklık etmi tir. “Kim Mantıkla
u ra ırsa zındık olur”dan “Mantık bilmeyenin ilmine güvenilmez” noktası ara-
sındaki uzun mesafe kat edilirken, ilgili ilim dallarının mensupları bir taraftan 
u ra tıkları ilimlerin me ruiyetini ispat ile me gul olmu lar, di er taraftan da 
muhtemelen ilgi ve alaka olu turmak için onların faziletlerini ve biricikliklerini 
kuvvetli bir ekilde vurgulayan deliller ileri sürmü lerdir. Bu açıdan bakıldı ında, 
Ni deli Kadı Ahmed’in yirmi madde hâlinde dile getirdi i hususların da benzeri 
kaygı, amaç ve hedefleri içermesi muhtemeldir. 


